-GIMNAZIUAN ŞCOLAR 2017-2018

RAPORT DE ACTIVITATE
În anul şcolar 2017-2018, activitatea ştiinţifico- metodică în cadrul Cercului de biologie
nr. 4, Valea Prahovei, s-a desfăşurat după cum urmează:
SEMESTRUL I
Tema: ”Optimizarea lecţiilor de biologie prin centrarea pe competențe formate gradual la elevi
și prin utilizarea laboratorului de biologie”
Forme de realizare:


Activitate didactică cu elevii - Lecţia ”Pădurea”, clasa a V-a;



Referat cu tema ”Optimizarea lecţiilor de biologie prin centrarea pe competențe formate
gradual la elevi și prin utilizarea laboratorului de biologie”;



Discuţii, analiza activităţilor propuse.

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială ”Principesa Maria” Orașul Sinaia
Data: 18.11.2017, ora 09:00
Propunător: Profesor de biologie - Drăcea Mihaela Cornelia
Moderatori: Insp. Silvia Olteanu
Prof. Florentina Dumitrașcu
SEMESTRUL AL-II-LEA
Tema: „Centrarea metodelor de predare a biologiei pe descoperirea prin observare şi
exploararea directă şi a învăţării fundamentată pe experienţele de învăţare anterioare ale
elevilor”
Forme de realizare:


Biotopul şi biocenoza unui ecosistem folosind tehnica ciorchinelui- prezentarea
proiectelor .



Prezentarea lucrării practice de evidenţiere a dioxidului de carbon prin fermentaţie la
drojdie.



Referat cu tema „Centrarea metodelor de predare a biologiei pe descoperirea prin
observare şi exploareare directă şi a învăţării fundamentată pe experienţele de învăţare
anterioare ale elevilor”



Discuţii, analiza activităţilor propuse.

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Numărul 2 Comarnic.
Data: 18.05.2018, ora 10:00
Propunător: profesor de biologie – Drăcea Lavinia Mihaela
Moderatori: Insp. Silvia Olteanu
Prof. Florentina Dumitrașcu
Prezenţa cadrelor didactice în cadrul cercului pedagogic s-a materializat prin
participarea aproximativ constantă la activităţile propuse a aceloraşi persoane.
Nu se regasesc in lista de prezenta, de obicei, cadrele didactice numite pe perioada
determinată : cadrele didactice pensionare, cadrele didactice cu statut de suplinitor necalificat.
(cu toate că ultima categorie de personal cuprinde persoane cu nevoi reale de formare prin
activităţile cercului pedagogic).
Alte motive de absenteism constatate de la activităţile de cerc:
- Probleme/ situaţii legate de starea de sănătate
- Nerespectarea zilei metodice vinerea
- Lipsa de comunicare, răspuns la anunţurile responsabilului de cerc (Sc. Gimn. Nestor
Urechia, Liceul teoretic Aurel Vlaicu Breaza, Sc. Gimn. din Secăria, Băneşti)
- Unităţile şcolare cu mai multe cadre didactice active la catedră aleg varianta
participării unui singur reprezentant la activitatea de cerc
- Cadrele didactice cu ore de predare şi la gimnaziu şi la liceu, optează doar pentru una
dintre variantele de cerc pedagogic ( CNNG Câmpina, Liceul teoretic Aurel Vlaicu
Breaza, Băicoi)
Măsuri de îmbunătăţire a activităţii în cadrul cercului pedagogic de biologie nr. 4,
Valea Prahovei:
- Diversificarea modalităţilor de comunicare: telefon, e-mail personal/ al unităţii
şcolare (aceasta din urmă s-a constatat a fi mai eficientă)
- Implicarea activă a membrilor de cerc în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
cerc( să nu fie simpli spectatori)
- Diversificarea tematicii activităţilor de cerc, a strategiilor de organizare a activităţilor
- Realizarea de activităţi metodico- ştiinţifice la nivelul filialelor CCDPH, mai
accesibile cadrelor didactice din punctul de vedere al timpului, distanţei de parcurs
pentru organizare, participare, implicare.

Anexe:
SEMESTRUL I

SEMESTRUL AL-II-LEA

Întocmit,
Responsabil cerc pedagogic nr. 4,
Prof. Florentina Dumitraşcu

